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Rekomendacja U 
sporo namieszała w relacjach  

z klientami, ale nie załamała rynku 
kredytów hipotecznych. Nie była 

wymierzona przeciwko assistance,  
a jedynie konkretnym praktykom  

i instrumentom, które sama branża 
uznała za agresywne. Dzięki nowym 
wytycznym zostały one ograniczone.

Papierowi królowie 
trzymają się mocno
 –  relacja z Kongresu 
Obrotu Gotówki 2015.
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Bogoryja-Zakrzewski. 
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KRONIKA
Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Gdy obniżane są prognozy wzrostu 

gospodarczego w Chinach, to ocze-

kiwania dotyczące krajów Europy 

Środkowej i Południowo-Wschod-

niej pozostają stabilne, choć najważ-

niejsze wskaźniki dla Polski (szaco-

wane tempo wzrostu PKB – 3,7 proc. 

w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier 

(3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) 

świadczą o pewnym osłabieniu dy-

namiki w ciągu ostatnich miesięcy. 

W przeciwieństwie do innych rynków 

wschodzących, znaczące i trwałe ob-

niżenie tempa wzrostu PKB w Chi-

nach miałoby niewielki wpływ na 

kraje Europy Środkowej i Południo-

wo-Wschodniej, gdyż bezpośred-

nia wymiana handlowa z Państwem 

Środka nie jest znacząca – wynika 

z Raportu Raiffeisen Research.

Ministerstwo Finansów przekaza-

ło do konsultacji projekt noweliza-

cji ustawy o usługach płatniczych. 

Resort podkreśla w uzasadnieniu, że 

jego celem jest dostosowanie pol-

skich przepisów do prawodawstwa 

unijnego oraz uporządkowanie na-

szych regulacji. Zgodnie z wcze-

śniejszymi przewidywaniami projekt 

wprowadza trzyipółletni okres przej-

ściowy w stosowaniu limitu inter-
change dla organizacji płatniczych, 

które mają mniej niż 3 proc. udzia-

łu w rynku. W Polsce działają obec-

nie dwie takie organizacje – American 

Express i Diners Club.

TRANSAKCJE
Haitong Bank, S.A. Oddział w Pol-

sce wspierał Best S.A. w procesie 

przejęcia pakietu akcji Kredyt Inka-

so S.A. Umowę przedwstępną do-

tyczącą zakupu 29,43 proc. akcji za 

152,3 mln zł podpisano 9 września. 

W niedługim czasie Best planuje 

zwiększyć swoje udziały w Kredyt 

Inkaso do blisko 33 proc. To pierw-

sza transakcja zrealizowana przez 

zespół Haitong w Warszawie po 

przejęciu banku działającego wcze-

śniej pod marką BESI przez chiń-

skiego inwestora. Transakcję zaku-

pu przez Haitong Securities Co. Ltd. 

sfinalizowano 7 września 2015 r. 

Za 200 mln zł BGŻ BNP Paribas 

przejmie Sygma Bank, jednego z naj-

większych wydawców kart kredyto-

wych na polskim rynku. Sygma ma 

ponad milion klientów, z czego na 

koniec czerwca 700 tys. posiada-

ło kartę kredytową. Transakcja po-

winna zostać sfinalizowana do koń-

ca roku. Połączony BGŻ BNP Paribas 

ma ok. 100 tys. kart kredytowych.

PKO Bank Polski został wybrany 

w przetargu na prowadzenie skon-

solidowanych rachunków funduszy 

oraz rachunków ZUS, a także reali-

zację wypłat masowych przez kolej-

ne 4 lata. Współpraca obu podmio-

tów rozpoczęła się trzy lata temu. 

PKO PB jest wiodącym partnerem 

największych firm i podmiotów sek-

tora publicznego. Jest także liderem 

w zakresie usług dla klientów sek-

tora samorządowego. Udział banku 

w finansowaniu samorządów kredy-

tami wynosi 20 proc. Jest on także li-

derem emisji obligacji komunalnych, 

a jego udział w tym rynku przekracza 

40 proc. Aktywa razem banku wy-

niosły na koniec 2014 r. 248,7 mld zł. 

PRODUKTY
KNF postuluje, żeby banki nie mogły 

wydawać kart przedpłaconych ano-

nimowym osobom. Wydanie karty 

będzie możliwe po podpisaniu imien-

nej umowy z klientem. Ale wówczas 

karta taka, wraz z powiązanym z nią 

rachunkiem, staje się praktycznie 

kartą debetową. Banki wciąż będą 

mogły wydawać karty przedpłacone 

korporacjom. Pre-paidy będą też mo-

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
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